SENADO FEDERAL
PARECER (SF) Nº 50, DE 2019
Da COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS, sobre o Projeto de Lei do
Senado n° 247, de 2015 - Complementar, do Senador Reguffe, que
Altera o inciso I do art. 48-A da Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2000, para incluir informações pormenorizadas nos meios
eletrônicos de acesso público, acerca dos gastos públicos,
especificando e detalhando o valor unitário efetivamente pago por
cada produto adquirido ou serviço prestado à Administração Pública.
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Da
COMISSÃO
DE
ASSUNTOS
ECONÔMICOS, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 247, de 2015 – Complementar, do Senador
Reguffe, que altera o inciso I do art. 48-A da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, para
incluir informações pormenorizadas nos meios
eletrônicos de acesso público, acerca dos gastos
públicos, especificando e detalhando o valor
unitário efetivamente pago por cada produto
adquirido ou serviço prestado à Administração
Pública.

Relator: Senador PLÍNIO VALÉRIO

I – RELATÓRIO
Vem ao exame da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) o
Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 247, de 2015 – Complementar, de autoria
do Senador Reguffe, conforme ementa em epígrafe.
O art. 1º da proposição dá nova redação ao inciso I do art. 48-A
da Lei Complementar (LCP) nº 101, de 4 de maio de 2000, conhecida como
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), para acrescentar a obrigação de que
os entes da Federação deverão disponibilizar, nos meios eletrônicos de
acesso público, a qualquer pessoa física ou jurídica, o acesso a informações
referentes “aos valores pagos por cada bem fornecido ou serviço prestado,
detalhando-se ainda seus valores unitários”, além daquelas já elencadas no
referido dispositivo.
O art. 2º determina que a lei dela decorrente entrará em vigor
noventa dias após a data de publicação.
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Na Justificação, o autor afirma que pretende aumentar a
transparência das contas públicas, complementando o arcabouço que vem
sendo implementado desde a edição da Lei nº 9.755, de 16 de dezembro de
1998, passando pela LCP nº 131, de 27 de maio de 2009, que modificou a
LRF para prever a disponibilização a qualquer pessoa física ou jurídica de
acesso a informações referentes aos atos praticados pelas unidades gestoras
no decorrer da execução da despesa, no momento de sua realização.
Em 29 de abril de 2015, o PLS nº 247, de 2015 – Complementar,
foi despachado à CAE. Porém, antes mesmo que fosse designado um relator,
a matéria retornou ao Plenário, onde aguardou a apreciação do Requerimento
nº 825, de 2016, de autoria do Senador José Pimentel, que solicitou sua
tramitação em conjunto com diversos outros projetos. Ao fim da Legislatura
passada, o projeto continuou a tramitar, nos termos do art. 332 do Regimento
Interno do Senado Federal (RISF). Na oportunidade, em razão do
arquivamento dos projetos que se requeria a tramitação apensados, o
Requerimento nº 825, de 2016, ficou prejudicado, e o PLS nº 247, de 2015 –
Complementar, continuou com sua tramitação autônoma e retornou ao
exame da CAE, onde foi a mim distribuído para emitir relatório, no dia 17
de abril último.
Não foram apresentadas emendas à matéria.
II – ANÁLISE
Nos termos do art. 99 do RISF, compete à CAE opinar, entre
outros assuntos, sobre os aspectos econômico e financeiro de qualquer
matéria que lhe seja submetida, em especial sobre finanças públicas e
orçamento.
Preliminarmente, cabe observar que a matéria preenche os
requisitos de constitucionalidade e juridicidade, pois trata de tema de
competência legislativa da União, está incluída entre as atribuições do
Congresso Nacional e não se encontra entre aquelas de iniciativa privativa
da Presidência da República.
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Quanto à técnica legislativa, são necessários alguns ajustes
pontuais na redação, a fim de que o projeto fique de acordo com as
determinações da LCP nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, o que faremos por
meio de emenda de redação. Regimentalmente, não se identifica óbice à
tramitação do projeto, devendo ele seguir para deliberação do Plenário, após
exame desta Comissão.
No que diz respeito ao mérito, julgamos a proposição bemvinda, pois vai no sentido de aumentar a transparência dos gastos públicos.
Como bem frisa o autor, ao longo dos anos, o arcabouço normativo vem
progressivamente incorporando uma série de dispositivos nesse sentido, o
que denota uma crescente maturidade de nossa democracia, em particular no
que se refere às finanças públicas. Nada obstante, isso não significa que
inexiste espaço para novos aperfeiçoamentos, ao contrário.
Ao incluir os valores pagos por cada bem fornecido ou serviço
prestado, inclusive seus valores unitários, no rol das informações sobre a
despesa dos entes governamentais que deverão ter publicidade garantida nos
meios eletrônicos de acesso público, o PLS nº 247, de 2015 – Complementar,
aprimora o ordenamento jurídico atual. Acreditamos que, com sua
aprovação, os gastos de todos os poderes e em todos os entes da Federação
poderão ser fiscalizados e controlados com maior eficácia.
III – VOTO
Ante o exposto, voto pela aprovação do PLS nº 247, de 2015 –
Complementar, com a seguinte emenda:
EMENDA Nº 1 – CAE (de redação)
Dê-se ao art. 1º do Projeto de Lei do Senado nº 247, de 2015 –
Complementar, a seguinte redação:
Art. 1º O art. 48-A da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio
de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 48-A. Para os fins a que se refere o inciso II do § 1º do
art. 48, os entes da Federação disponibilizarão a qualquer pessoa
física ou jurídica o acesso a informações referentes a:
I – quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades
gestoras no decorrer da execução da despesa, no momento de sua
realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao
número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço
prestado, aos valores pagos por cada bem fornecido ou serviço
prestado, detalhando-se ainda seus valores unitários, à pessoa física
ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao
procedimento licitatório realizado;
.................................................................” (NR)

Sala da Comissão,

, Presidente

, Relator
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Relatório de Registro de Presença
CAE, 10/09/2019 às 10h - 34ª, Ordinária
Comissão de Assuntos Econômicos
Bloco Parlamentar Unidos pelo Brasil (MDB, REPUBLICANOS, PP)
TITULARES
EDUARDO BRAGA

SUPLENTES
PRESENTE

MECIAS DE JESUS

1. RENAN CALHEIROS
2. JADER BARBALHO

FERNANDO BEZERRA COELHO

PRESENTE

3. DÁRIO BERGER

PRESENTE

CONFÚCIO MOURA

PRESENTE

4. MARCELO CASTRO

PRESENTE

LUIZ DO CARMO

PRESENTE

5. MARCIO BITTAR

PRESENTE

CIRO NOGUEIRA

6. ESPERIDIÃO AMIN

PRESENTE

DANIELLA RIBEIRO

7. VANDERLAN CARDOSO

Bloco Parlamentar PSDB/PSL (PSDB, PSL)
TITULARES

SUPLENTES

JOSÉ SERRA

1. LASIER MARTINS

PLÍNIO VALÉRIO

PRESENTE

2. ELMANO FÉRRER

TASSO JEREISSATI

PRESENTE

3. ORIOVISTO GUIMARÃES

ROSE DE FREITAS

4. MAJOR OLIMPIO

ALVARO DIAS

5. ROBERTO ROCHA

FLÁVIO BOLSONARO

PRESENTE

6. IZALCI LUCAS

PRESENTE

Bloco Parlamentar Senado Independente (PATRIOTA, REDE, PDT, CIDADANIA, PSB)
TITULARES

SUPLENTES

JORGE KAJURU

1. LEILA BARROS

PRESENTE
PRESENTE

VENEZIANO VITAL DO RÊGO

PRESENTE

2. ACIR GURGACZ

KÁTIA ABREU

PRESENTE

3. ELIZIANE GAMA

RANDOLFE RODRIGUES

4. CID GOMES

ALESSANDRO VIEIRA

PRESENTE

5. WEVERTON

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática (PT, PROS)
TITULARES
JEAN PAUL PRATES

SUPLENTES
1. PAULO PAIM

PRESENTE

FERNANDO COLLOR

2. JAQUES WAGNER

PRESENTE

ROGÉRIO CARVALHO

3. TELMÁRIO MOTA

PRESENTE

PRESENTE

PSD
TITULARES

SUPLENTES

OMAR AZIZ

PRESENTE

1. OTTO ALENCAR

CARLOS VIANA

PRESENTE

2. LUCAS BARRETO

IRAJÁ

PRESENTE

3. ANGELO CORONEL

PRESENTE

Bloco Parlamentar Vanguarda (DEM, PL, PSC)
TITULARES
RODRIGO PACHECO

SUPLENTES
PRESENTE

1. CHICO RODRIGUES

MARCOS ROGÉRIO

2. ZEQUINHA MARINHO

WELLINGTON FAGUNDES

3. JORGINHO MELLO
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PRESENTE
PRESENTE
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Relatório de Registro de Presença
Não Membros Presentes
ZENAIDE MAIA
NELSINHO TRAD
LUIS CARLOS HEINZE
JUÍZA SELMA
MARCOS DO VAL
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DECISÃO DA COMISSÃO
(PLS 247/2015)

A COMISSÃO APROVA O RELATÓRIO, QUE PASSA A CONSTITUIR O
PARECER DA CAE, FAVORÁVEL AO PROJETO, COM A EMENDA Nº 1
– CAE.
10 de Setembro de 2019

Senador OMAR AZIZ

Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos

